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MATISSE  

«Μελέτη Επάρκειας Εξελιγμένων Υλικών 

Ιχθυοκλωβών Ανοιχτής Θαλάσσης – 

Αριθμητική και Πειραματική Διερεύνηση σε 

Συνθήκες Πραγματικής Φόρτισης» 

  

 
 
Α. Επικείμενη υλοποίηση του ενισχυόμενου έργου 
 

Σύμφωνα με την από 21.01.2019 (Α.Π. 8524/Ι2) απόφαση της ΓΓΕΤ, το έργο «Μελέτη 
Επάρκειας Εξελιγμένων Υλικών Ιχθυοκλωβών Ανοιχτής Θαλάσσης – Αριθμητική και 
Πειραματική Διερεύνηση σε Συνθήκες Πραγματικής Φόρτισης, Open Sea Smart 
Materials Design Fish Cages, MATISSE (sMart mATerIals design fiSh cagEs), 
συμπεριλαμβάνεται στον προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων της Δράσης 
Υδατοκαλλιέργειες, που περιλαμβάνει τις εγκεκριμένες αιτήσεις χρηματοδότησης 
ερευνητικών έργων με κωδικό Τ6ΥΒΠ – 00291.   
Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2019 και θα έχει διάρκεια 36 
μηνών. Στο έργο συμμετέχουν πέντε (5) Οργανισμοί Έρευνας, οι τέσσερις εκ των 
οποίων είναι θεσμοθετημένα εργαστήρια της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων 
Μηχανικών (ΣΝΜΜ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), ως ακολούθως:  

1. «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ - ΕΜΠ» 
2. «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΜΠ» 
3. «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ - ΕΜΠ» 
4. «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΜΠ» 

και ο πέμπτος Οργανισμός Έρευνας είναι το «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ» που 
ανήκεια στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.  
 
 
Β. Στόχοι του ενισχυόμενου έργου 
 
Στόχος του έργου MATISSE  είναι η συμβολή του στην ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών ανοιχτής 
θαλάσσης. Οι ιχθυοκαλλιέργειες αποτελούν σημαντικό τομέα στην παραγωγή τροφίμων και 
αναμένεται να ανέλθουν στο  52% της παγκόσμιας παραγωγής θαλασσινών έως το 2025. 
Ωστόσο οι παράκτιες ιχθυοκαλλιέργειες, αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα όπως  αργό 
ρυθμό ανάπτυξη των ψαριών, υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, εντατική χρήση αντιβιοτικών, 
κατά τόπους υπερκάλυψη των παράκτιων ζωνών, κ.ά. Για το λόγο αυτό η ιχθυο-βιομηχανία 
στρέφεται σε ιχθυοκαλλιέργειες ανοιχτής θαλάσσης,  οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα 
αποσυμφόρησης των παράκτιων περιοχών, μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
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περιορισμό της χρήσης αντιβιοτικών, μείωση της θνησιμότητας των ειδών, δυνατότητα 
αύξησης της παραγωγής, καθαρισμό των διχτυών μέσω φυσικών μέσων (λόγω κυματισμών 
και θαλάσσιων ρευμάτων) και δυνατότητα εκτροφής μεγαλύτερου μεγέθους ιχθύων όπως 
και νέων ειδών.  
Σκοπός του έργου MATISSE είναι η ανάπτυξη  ενός ολοκληρωμένου συγκροτήματος  
ιχθυοκλωβών, κατασκευασμένο από σύγχρονα υλικά, και σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να 
λειτουργεί με ασφάλεια σε ακραίες καταστάσεις  θάλασσας. Αρχικά, με την επιλογή των 
βέλτιστων υλικών κατασκευής με βάση την ανθεκτικότητα και το περιβαλλοντικό τους 
αποτύπωμα. Με υλικά που θα αντέχουν στις επιθέσεις των αρπακτικών και στις έντονες 
περιβαλλοντικές συνθήκες. Η σχεδίαση του συστήματος θα λάβει υπόψη την επαρκή ροή του 
νερού μέσω του ιχθυοκλωβού, ώστε να υπάρχει φυσικός καθαρισμός και τα επίπεδα 
βιοσυσσώρευσης να παραμένουν χαμηλά για να περιοριστεί η χρήση αντιβιοτικών και την 
αποφυγή μεγάλων διακυμάνσεων του όγκου των διχτυών, ώστε τα ψάρια να μην υπόκεινται 
σε συνθήκες έντονου στρες και τα επίπεδα θνησιμότητας να παραμένουν χαμηλά. Θα γίνει 
προσπάθεια ώστε η σχεδιαστική διαστατοποίηση των ιχθυοκλωβών να αναφέρεται σε  
πραγματικές λειτουργικές εφαρμογές και επιπλέον  θα κατασκευαστεί πρότυπος 
ιχθυοκλωβός υπό κλίμακα, η υδροδυναμική συμπεριφορά του οποίου θα δοκιμαστεί 
πειραματικά.    
 

Γ. Α) H κατά προσέγγιση ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων που 
αναμένονται από το ενισχυόμενο έργο και Β) ο τόπος δημοσίευσης στο διαδίκτυο. 
 

Α) H κατά προσέγγιση ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων που 
αναμένονται από το ενισχυόμενο έργο 
 
Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου θα περιλαμβάνεται στα Παραδοτέα 
του έργου, όπως αυτά έχουν περιγραφεί κατά την υποβολή της Πρότασης. Οι ημερομηνίες 
δημοσίευσης των παραδοτέων θα συμπίπτουν με τις ημερομηνίες ολοκλήρωσής τους, 
σύμφωνα με το έντυπο υποβολής της πρότασης.  
 
Ειδικότερα τα Παραδοτέα του έργου Π έχουν ως ακολούθως (Μ: μήνας εκτέλεσης του έργου):   
 
Π1.1: Έκθεση σχετική με τα σύγχρονα υλικά κατασκευής και προστασίας των ιχθυοκλωβών 
Καθορισμός των υλικών κατασκευής του πιλοτικού ιχθυοκλωβού (Μ4).  
 
Π1.2: Έκθεση σχετική με τις τρέχουσες εξελίξεις στη σχεδίαση/υδροδυναμική ανάλυση 
ιχθυοκλωβών ανοιχτής θαλάσσης και στις μεθόδους περιορισμού των κινήσεών τους (Μ6).  
 
Π2.1: Εκτίμηση κυματικού και αιολικού δυναμικού και των παραμέτρων σχεδιασμού και 
αποτύπωση της ποιότητας του θαλασσινού νερού στις περιοχές μελέτης (Μ18).  
 
Π2.2: Διαστασιολόγηση και σχεδίαση του συγκροτήματος των κλωβών και του συστήματος 
αγκύρωσης (Μ20).  
 
Π2.3: Υδροδυναμική ανάλυση του συγκροτήματος των κλωβών και του συστήματος 
αγκύρωσης υπό την επίδραση θαλάσσιων κυματισμών και σταθερού ρεύματος (Μ24).  
 
Π3.1: Έκθεση σχετική με τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού της μικροδομής των υλικών, 
της αντοχής τους σε διάβρωση και της μηχανικής τους αντοχής (M18).  
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Π3.2: Έκθεση σχετική με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υλικών των ιχθυοκλωβών 
(M18).  
 
Στόχος του έργου είναι η δημοσίευση των αποτελεσμάτων και των πορισμάτων του σε διεθνή 
συνέδρια και έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.  

 
Β) Ο τόπος δημοσίευσης στο διαδίκτυο 
 
Ο τόπος δημοσίευσης στο διακίκτυο θα είναι ο ιστότοπος των εμπλεκόμενων 
φορέων, δηλαδή www.naval.ntua.gr  για το ΕΜΠ και www. www.hcmr.gr  για το 
ΕΛΚΕΘΕ. 
 
Δ. Αναφορά ότι τα αποτελέσματα του ενισχυόμενου έργου θα είναι διαθέσιμα 
δωρεάν για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο 
τομέα ή υποτομέα 
 
Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι διαθέσιμα για όλες τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών και για όσες ακόμα δείξουν 
ενδιαφέρον εκτός του συγκεκριμένου χώρου. Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα 
στις παραπάνω αναφερόμενες ιστοσελίδες ακόμη και μετά την ημερομηνία λήξης 
του έργου υπακούοντας σε όλες τις σχετικές δεσμεύσεις που αφορούν στο χρονικό 
διάστημα ελεύθερης πρόσβασης.  
 

 

 

http://www.naval.ntua.gr/
http://www.hcmr.gr/

